
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคาร ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชมุละไม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

13. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

14. ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถริารางค์กูล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

15. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อ.ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
20. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจรญิกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              ลาประชุม 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
4. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  อ.ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 1  
 2.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.3.1 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานให้คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวแจ้งที่ประชมุทราบ  
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ                   
การท่องเที่ยวเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ เข้าร่วม               
รับฟัง และสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 (1) ให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมร่วมกับคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ เพ่ือรับทราบปัญหา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในเรื่องต่างๆ 
 (2) วิทยาลัยนานาชาติฯ ควรสํารวจความต้องการว่าผู้ประกอบการหรือประชาชนในพ้ืนที่อําเภอ
เกาะสมุยต้องการบัณฑิตในหลักสูตรอะไร เพ่ือจัดทําหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ 
 (3) วิทยาลัยนานาชาติฯ ควรเลือกทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา
ที่วิทยาลัยนานาชาติฯ เห็นว่าได้ประโยชน์ร่วมกันในการวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาไปศึกษา
หรือฝึกประสบการณ์ระหว่างกัน 
 (4) วิทยาลัยนานาชาติฯ มีการจัดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
และ ณ วิทยาลัยนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อําเภอเกาะสมุย ควรใช้ระบบ Video 
Conference..สําหรับการเรียนการสอนทางไกล หรืออาจจะกําหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1-2 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาช้ันปีที่ 3-4 ศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติฯ อําเภอเกาะสมุย 
หรืออาจจะกําหนดให้ทั้ง 2 พ้ืนที่เปิดสอนหลักสูตรเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกว่าจะศึกษา
ในพ้ืนที่ใด ซึ่งการแก้ไขปัญหาในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องนําข้อเสนอแนะเหล่าน้ีไปพิจารณาดําเนินการ 
ตามความเหมาะสม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 (5) มหาวิทยาลัยควรศึกษากฎ ระเบียบและข้อบังคับที่จะสามารถมอบอํานาจให้คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติฯ ดําเนินการในเรื่องหน่ึงเรื่องใดเพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติฯ เกิดความคล่องตัว  
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  ด้วยอธิการบดีได้ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร  ถิรารางค์กูล  
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
  

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 12/2561  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 (2) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 : 
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
อธิการบดีไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแต่งต้ัง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              
มีคุณสมบัติตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ และเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
เพ่ือพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้วและมหาวิทยาลัยมอบงานวินัยและ
นิติการดําเนินการ และเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณา (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2.(3) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 : 
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :.กรณีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และงานวินัยและนิติการ กรณีการศึกษาข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้องและพิจารณาว่าสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการท่ีมีอายุเกิน 60 ปี ได้หรือไม่ และจัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ 
ทราบ   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และงานวินัยและนิติการได้ให้
ความเห็นทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาในการประชุมประจํา 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้วิทยาลัย
นานาชาติฯ เพ่ือแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 036/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้ออกประกาศฯ 
เรื่องการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน 
หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะ
ด้าน หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
  แจ้งคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ธีราวรรณ  
จันทร์แสง แทน อาจารย์เมธินี ศรีกาญจน์ เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบ มติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และ             
ได้ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตํารา
หรือหนังสือ พ.ศ. .... มีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือ
หนังสือ พ.ศ. 2561 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งระเบียบให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ เพ่ือแจ้ง
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังประธานคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 037/2561 เรื่องแต่งต้ังประธานคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องทราบแล้ว   
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาข้อหารือเก่ียวกับสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ                   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ดําเนินการพิจารณา กรณีผู้
เสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระบุสัดส่วนการมีร่วมในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับบทความวิจัย
ไม่สอดคล้องกันเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือไม่ โดยให้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกคร้ัง 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และ
อยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดแนวทางเก่ียวกับสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
เลือก นายวิชัย ศรีขวัญ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ  เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกวาระหน่ึง และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการทาบทาม 
 มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือฯ ที่ ศธ 0561.14/003 เรื่องการนําเสนอช่ือเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรียน คุณวิชัย ศรีขวัญ และท่านได้
ตอบรับการทาบทามแล้ว 

มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือไปยัง สกอ. แล้วเพ่ือดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามหนังสือฯ ที่ ศธ 0561.14/013 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562)          
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.9 พิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรด               
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย ได้แก่ 
 ลําดับที่ 1   นายสมควร  เรืองวุฒิ   
 ลําดับที่ 2   ศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม 
 และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการทาบทามความสมัครใจของบุคคลตามลําดับเพ่ือให้ได้
รายช่ือเพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือฯ ที่ ศธ 0561.14/002 เรื่องทาบทามเพ่ือนําเสนอช่ือเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 
เรียน คุณสมควร เรื่องวุฒิ และท่านได้ตอบรับการทาบทามแล้ว 

มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือไปยัง สกอ. แล้วเพ่ือดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ  (ตามหนังสือฯ ที่ ศธ 0561.14/014 ลงวันที่ 18 มกราคม  
พ.ศ. 2562)  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)        
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 366 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 คน 
   สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน               
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         3.1.2 (1) เรื่องสบืเนือ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 15/2560 เม่ือวันที่ 28  
                               พฤศจิกายน 2560 : ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตร 
                               การจัดการบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
                               2561)  
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) และ
มหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องไปยัง ส.ก.อ. เพ่ือพิจารณาหลักสูตรแล้ว  
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 รับทราบปัญหา
หลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุมัติจาก ส.ก.อ.และยังมีกระบวนการจะต้องดําเนินการส่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาเน่ืองจากเป็นวุฒิการศึกษาใหม่ ที่ไม่ปรากฏในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  จึงไม่
สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้อีกเป็นปีที่ 2 ทําให้จํานวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยซึ่งลดลงตามภาวการณ์
ทั่วไปแล้ว ยังลดลงจากการไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดงานได้อีก  
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อวิทยาลัยนานาชาติฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับ
นักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป เพราะมหาวิทยาลัยได้ลงทุนด้านอาคารสถานที่  และจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองไปเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะด้านอาจารย์ ขณะเดียวกันก็มีมหาวิทยาลัยอ่ืนนอกพ้ืนที่  
เข้ามาดําเนินการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่อําเภอเกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ีวุฒิ
การศึกษา “ศิลปศาสตรบัณฑิต”..ซึ่งใช้อยู่เดิมก็ยังใช้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรน้ี จึงเห็นควรให้
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ในปีการศึกษา 2562 น้ี  
โดยให้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทันรับ
นักศึกษาใหม่รอบต่อไปในปีน้ี 
 มติที่ประชุม  

เห็นชอบให้วิทยาลัยนานาชาติฯ ปรับปรุงหลักสูตร “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ที่เปิดสอนอยู่เดิมและ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และให้เปิดรับ
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562  รุ่นต่อไป ส่วนเหตุผลด้านเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ สามารถนําเสนอโดย
บูรณาการในหลักสูตรน้ีได้ ส่วนหลักสูตรที่เสนอไปยัง ส.ก.อ.  ให้พิจารณาศักยภาพและความพร้อม รวมทั้ง
ความแตกต่างที่ชัดเจน และดําเนินการขอถอนเรื่องต่อไป ทั้งน้ีได้มอบหมายให้อธิการบดีให้คําช้ีแจงและ
แนะนําการดําเนินการต่อไป 
 

 3.1.2 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 : ระเบียบวาระที่  
                        4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 4.2.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็นรองอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่าบุคคลดังกล่าวได้ถูกสอบสวนทางวินัย และได้ถูกลงโทษ
ตักเตือน ซึ่งอาจมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ข้อ 2 วรรคสาม กําหนดว่า “ในกรณีที่เป็นการ
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจาก
ราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการปรับย้ายจากตําแหน่งเดิม และห้ามปรับ
ย้ายกลับไปดํารงตําแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่
มีการลงโทษทางวินัย” (รายละเอียดตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว165 เรื่อง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 
2561) 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้
อธิการบดีไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแต่งต้ัง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547               
มีคุณสมบัติตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ และเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
เพ่ือพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือหารือไปยัง                
ส.ก.อ. กรณีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้ซึ่งเคยถูกลงโทษทางวินัย ด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้บังคับบัญชา (ไม่ได้อยู่ในระบบโทษทางวินัย) สามารถดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบดีและดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้
หรือไม่อย่างไร.ด้วยเหตุที่มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/
ว 165 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการแจ้งเวียนมายังส่วนราชการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ด้วยเหตุเน่ืองจากมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในข้อ 2 ...วรรคสามระบุว่า “ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ...ห้ามแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย...” โดยไม่ระบุ
ช่ือบุคคล 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทําหนังสือหารือไปยัง ส.ก.อ. กรณีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้ซึ่งเคยถูกลงโทษทาง
วินัย ด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา สามารถดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบดีและ
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ได้หรือไม่อย่างไร.ด้วยเหตุที่มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0505/ว 165 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการแจ้งเวียนมายังส่วนราชการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ด้วย
เหตุเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในข้อ 2 ...วรรคสามระบุว่า “ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ...ห้ามแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
...” โดยไม่ระบุช่ือบุคคล 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 3.1.2 (3) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 10/2561 : ระเบียบวาระท่ี  
                      4.2.5 พจิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการปรับเลื่อนคา่ตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง 
                      ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นขา้ราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : กรณีคณบดี 
                      คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อํานวยการสํานักศลิปะและวัฒนธรรม  
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : กรณีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) และงานวินัยและนิติการไปศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและพิจารณาว่าสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถ
ปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ ที่มีอายุเกิน 60 ปี              
ได้หรือไม่ และจัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ   
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายว่าเร่ืองดังกล่าว ก.บ.ม. และงานวินัยและนิติการได้ใช้
ระยะเวลาพิจารณาประมาณสองเดือนแล้ว เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และ
งานวินัยและนิติการ กรณีการศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและพิจารณาว่าสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถปรับ
เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการท่ีมีอายุเกิน 60 ปี ได้หรือไม่ และ
จัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ   
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติ  
 1. อ.ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ นายอนุรัตน์  แพนสกุล ผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 31 (2) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
เน่ืองจากอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ แต่ยังคงดํารงตําแหน่งผู้บริหารตามวาระการดํารงตําแหน่ง ดังน้ัน เมื่อไม่ได้มี
สถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าว
ยังคงมีคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร 
 2. กรณีการจ้างบุคคลท่ีมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร เห็นควรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เน่ืองจาก ก.บ.ม. ไม่มีอํานาจในการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายประเด็นเพ่ิมเติมให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ คือ ด้วย อ.ดร.จิราพร              
วัฒนศรีสิน และ นายอนุรัตน์  แพนสกุล เป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่อย่างไร โดยให้อ้างอิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.651/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กรณีอธิการบดีและรักษาราชการ
แทนอธิการบดี อายุเกิน 60 ปี ไม่สามารถดํารงตําแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ตามแนวทางของคํา



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ตัดสินกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และตามคําพิพากษาศาลปกครอง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหากการพิจารณาในเร่ืองคุณสมบัติแล้วเสร็จจึงจะดําเนินการปรับเลื่อนค่าตอบแทนราย
เดือนได้ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ โดยศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําพิพากษา             
ศาลปกครองที่เก่ียวข้อง และรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการ  
                              ประชุมครั้งที่ 1/2562 

ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ขอรายงานการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังน้ี  

1. ได้พิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
เน่ืองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนด “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”และคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 มีมติให้มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว
เพ่ือเสนอ ก.พ.ว. และสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการได้มีมติเห็นชอบให้มี
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ มีการศึกษาในสองประเด็น คือ ศึกษา
สภาพการณ์ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู่ และการเสนอแนวทางเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็น
นโยบายการพัฒนาคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน 

2. รายงานผลข้อมูลจํานวนนักศึกษาจากแผนรับนักศึกษา และจํานวนนักศึกษาท่ีรอยืนยันสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2562 โดยทั่วไปมีสภาวการณ์ที่ดี แต่มีข้อสังเกตส่วนของ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ซึ่งหยุดรับนักศึกษามา 1 ปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2562 น้ีคาดว่า
น่าจะยังคงรับนักศึกษาไม่ได้เน่ืองจากช่ือหลักสูตรเปลี่ยนจาก “ศิลปศาสตรบัณฑิต” เป็น “การจัดการบัณฑิต”
แต่อีกหลายมหาวิทยาลัยยังคงใช้ช่ือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทําให้มีประเด็นหลายอย่างที่มีความไม่ชัดเจน 
เก่ียวข้องกับ สกอ. รวมถึงพระราชกฤษฎีกา และหากปิดรับนักศึกษาต่อไปอีกจะทําให้เกิดปัญหาภายหลังได้ 
โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการมีมติให้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ในปีการศึกษา 2562 ได้ 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   -ไม่มี-   
                  

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
                       แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 032/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)  
 2. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง คุณวุฒิ แทนผู้พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 (1)  กําหนดคณุสมบัติของผูม้ีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือ 
 (2)  กําหนดคณุสมบัติของผูม้ีสิทธ์ิเสนอช่ือและการเสนอช่ือ 
 (3)  กําหนดให้มีการเสนอช่ือ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม พ.ศ. 2562 
 3. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ จํานวน 13 
ราย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และเป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา จึงได้คัดเลือกผู้ที่มี
ความเหมาะสมฯ (สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น) ในเบ้ืองต้น จํานวน  4  ราย  ดังน้ี 

  (1) นายทนงศักด์ิ ทวีทอง 
  (2) นายรามเนตร  ใจกว้าง 
  (3) นายวิชวุทย์  จินโต 
  (4) ผศ.ดร.สนุทร  พูนเอียด 

 จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาข้อมูลประวัติ ผลงาน และความเช่ียวชาญทางสาขา             
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นว่า นายวิชวุทย์  จินโต ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด                   
สุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว และ ผศ .ดร .สุนทร               
พูนเอียด ปัจจุบันเป็นบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย และเป็นนักวิชาการทางด้านการพัฒนาชุมชน               
มีประสบการณ์ในการทํางานและเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัยสามารถให้คําแนะนําหรือแก้ไขปัญหาของ
มหาวิทยาลัยได้ และมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ต่างๆ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้คัดสรรและมีมติให้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือฯ จํานวน 2 ราย เพ่ือเสนอ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ (รายช่ือเรียง
ตามลําดับอักษร) ดังน้ี 

(1) นายวิชวุทย์  จินโต 
(2) ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ เพ่ือจัดอันดับและดําเนินการทาบทามในสาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
พิจารณามอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีได้รับเลือกจากท่ีประชุม                 
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอช่ือบุคคลท่ีตอบรับการทาบทามนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณา                
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้พ้นจากตําแหน่ง                
ก่อนครบวาระ 

ทั้งน้ี ก่อนการประชุมระเบียบวาระน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกจากห้อง
ประชุม และ นายชุมพล กาญจนะ ได้ขอลาประชุมในการพิจารณาระเบียบวาระน้ี 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
 ลําดับที่ 1   นายวิชวุทย์  จินโต 

ลําดับที่ 2   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการทาบทามความสมัครใจของบุคคลตามลําดับ โดยให้
ทาบทามบุคคลในลําดับที่ 1 หากตอบรับการทาบทามฯ ให้นําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ และหากบุคคลลําดับที่ 1
ปฏิเสธการทาบทามฯ ให้ทาบทามบุคคลในลําดับที่ 2 หากตอบรับการทาบทามฯ ให้นําความกราบบังคมทูลฯ 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ และ
หากบุคคลลําดับที่ 2 ปฏิเสธการทาบทามฯ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดว่า“หากมีการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดย
นําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว ได้ทําบันทึกเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เสนอปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จาก
อาจารย์ก่ิงกาญจน์  สุพรศิริสิน เป็นอาจารย์ชุตินันท์  หนูบุตร เน่ืองจากย้ายไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับเปล่ียนจากอาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ  เป็นอาจารย์พสธร               
สุขแสน เน่ืองจากลาศึกษาต่อ และเพ่ิมอาจารย์ณฤทัย  จันทร์ทัพ 
 
 
       



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังน้ี 
   2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เปลี่ยนแปลงรหัส

วิชา ช่ือวิชา และช่ัวโมงเรียนจากเดิม SCH0860 เคมีเก่ียวกับเคร่ืองสําอาง Chemistry of Cosmetics 2(2-0 
-4) เป็น SCH0860 เคมีเครื่องสําอาง Chemistry of Cosmetics 3(2-2-5)และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
    2.2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จาก ผศ.ดร.จิตเกษม หลําสะอาด เป็น 
อาจารย์กามีละห์   ยะโกะ เพ่ือให้คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร และ
งานวิจัยสัมพันธ์กับสาขาวิชามากข้ึน  
 3. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขอปรับแผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว เป็น 2 แผนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน (WIL) เป็นการบูรณาการรายวิชากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการทั้งด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่.12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภาวิชาการ เพ่ือนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามท่ี
เสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยนานาชาติฯ ควรอธิบายกระบวนการเร่ืองการควบคุมการดูแลนักศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ ในการไปฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ รวมถึงการควบคุมดูแลของ
คณาจารย์  

2. วิทยาลัยนานาชาติฯ ควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์ ณ สถาน
ประกอบการให้มีความต่อเน่ือง เน่ืองจากรูปแบบปัจจุบันการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามีลักษณะ คือ                
ไปฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ 3 วัน และกลับมาเรียนทฤษฎี 2 วัน ทําให้กระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาขาดความต่อเน่ือง และไม่ควรส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการในช่วง               
low season ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวน้อย 

3. วิทยาลัยนานาชาติฯ หรืออาจารย์ควรเป็นผู้พิจารณาเลือกสถานประกอบการเพ่ือใช้สําหรับการ 
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้  

4. อาจารย์ที่ปรึกษาควรไปพบปะกับผู้บริหารของสถานประกอบการทุกสัปดาห์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และความคิดเห็นร่วมกัน 

5. ควรให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านโรงแรมครบทุกแผนก 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ 
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   1.1 อาจารย์ชุตินันท์ หนูบุตร แทน อาจารย์ก่ิงกาญจน์ สุพรศิริสิน เน่ืองจากย้ายไปเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   1.2 อาจารย์พสธร สุขเสน แทน อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 
   1.3 เพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตรได้แก่ อาจารย์ณฤทัย จันทร์ทัพ 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ปรับปรุงรายละเอียด
ของวิชา ดังน้ี 
   2.1 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ช่ือวิชา และช่ัวโมงเรียนจากเดิม SCH0860..เคมีเ ก่ียวกับ
เครื่องสําอาง Chemistry..of..Cosmetics 2(2-0-4) เป็น SCH0860 เคมีเครื่องสําอาง Chemistry of 
Cosmetics 3(2-2-5) 
   2.2 เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ปรับปรุงรายละเอียด
ของวิชา ดังน้ี 
   3.1 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ช่ือวิชา และช่ัวโมงเรียนจากเดิม SCH0713 เคมีเก่ียวกับเครื่อง 
สําอาง Chemistry of Cosmetics 2(2-0-4) เป็น SCH0860 เคมีเครื่องสําอาง Chemistry of Cosmetics 
3(2-2-5) 
   3.2 เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา 
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์กามีละห์ ยะโกะ แทน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                  
จิตเกษม หลําสะอาด เพ่ือให้คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรและงานวิจัยสัมพันธ์กับสาขาวิชามากข้ึน 
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เปลี่ยน 
แปลงแผนการเรียนเพ่ือรองรับการพัฒนาบัณฑิตพันธ์ุใหม่โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Work 
Integrated Learning 
 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
 ด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ ตําแหน่งรองอธิการบดี ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2562 
 อธิการบดีได้ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 
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 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 187 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน ดังน้ี 

(1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน 
(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 คน  
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรตรวจสอบและติดตามวารสารที่ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาว่าเมื่อ

วารสารตอบรับผลงานวิจัยของนักศึกษาแล้ว ผลงานวิจัยน้ันได้รับการตีพิมพ์จริงหรือไม่ 
2. ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่หลากหลาย 
3. ควรมีการตรวจสอบรูปแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้คําในการเขียนบทความวิจัยให้เหมาะสมกับ 

การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ควรแนบผลการสอบ รายช่ือกรรมการสอบ วันที่สอบ รวมถึงข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและ              

ข้อแก้ไขของนักศึกษา 
5. ควรให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลือกที่ปรึกษาร่วมของงานวิจัยจากบุคลากรภายนอกด้วย 

 มติที่ประชุม 
1. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 187 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน 6 คน  
2..เห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการรวบรวมและสรุปข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้จัดทําแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการ                   
      สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านจีากผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3) แห่ง 
      พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ                  
      ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 ด้วย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ ตําแหน่งรองอธิการบดี ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2562 
 อธิการบดีได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 โดยได้
ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร                  
ถิรารางค์กูล 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

5.2 เพื่อทราบรายงานผลการน้อมนําพระราโชบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      สุราษฎร์ธาน ี

ตามที่ ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ได้ตรวจเย่ียมการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่น้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษา ใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มากําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ท้องถิ่นที่มีส่วนในการใช้องค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือเป็นการสนอง
พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  สภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมคร้ังที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ออกประกาศแต่งต้ังที่ปรึกษา และคณะ 
กรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกคําสั่งฯ ที่ 2389/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
(3) คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(4) คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการน้อมนําพระราโชบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

สุราษฎร์ธานีเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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